Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
działającej przy Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019

1. Spotkania DKDS-u
1.1 liczba spotkań DKDS-u

4

1.2 miejsce spotkań DKDS-u
 siedziba biura
 siedziba organizacji – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy -Oddział
Żoliborz - 1
 MAL
 Urząd Dzielnicy Żoliborz – 3
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u
• przygotowanie, omówienie i przyjęcie Regulaminu DKDS
• omówienie i zaopiniowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych
• wskazanie delegatów DKDS do komisji opiniujących otwarte konkursy ofert
1.4 Skład DKDS-u

10

1.5 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
1.6 liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:
•

wg. stanu na 14 sierpnia 2019 r.

•

wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.

5
32

1.7 udział przedstawiciela Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy w pracach DKDS-u
 tak
 nie
2. Regulamin DKDS-u
2.1 obowiązywanie regulaminu
 tak
 nie
3. Prezydium DKDS-u

0

3.1 liczba spotkań Prezydium
3.2 liczba członków Prezydium

0

3.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,
 tak
 nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….
4. Zespoły robocze
4.1 działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
 tak
 nie

0

4.2 liczba spotkań zespołów roboczych
4.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
5. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
5.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
 tak
 nie
5.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych

7

6. Małe Granty
6.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie

28

6.2 liczba spotkań zespołu
- 22 spotkania Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
- 6 spotkań Wydział Sportu i Rekreacji
7. Konsultowanie dokumentów
7.1 konsultowanie dokumentów
 tak
 nie

7.2 liczba skonsultowanych dokumentów 5
7.3 nazwy konsultowanych dokumentów
-projekt ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy w latach 2020 -2021 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy
Żoliborz".;
- harmonogramy dzielnicowych działań do następujących programów:
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w
2019r.,
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w m.st. Warszawie na lata 2017-2020,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021,
Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV na
lata 2019-2021
8. Współpraca DKDS-u z m.st. Warszawą
8.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
8.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
8.3 wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z m.st. Warszawą
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
8.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
9. Inne działania podejmowane przez DKDS (niewymienione wyżej)
Przedstawiciel DKDS Żoliborz brał udział w Forum Dialogu Społecznego.
10. Liczba przesłanych sprawozdań z posiedzeń DKDS-u do publikacji na stronie
Miasta
4
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Data wypełnienia sprawozdania 28.01.2020

